
 
 
 
 
 

                                     
                                   

נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי.  ויזכה  שימחלו  לו  כל  עוונותיו,  במעגל  השנה"  ת  שבתהלכו"כך  יגמור  כל  ,  עמוד  אחד  ליום,  ע  הלכות  שבת  מחולק  לכל  ימות  השנה"הנה  מובא  כאן  ספר  שו
 .וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, "תורה לשמה"שהוא , הלכה בכל יום"על ידי לימוד " בן עולם הבא"הרבים להיות  לזכות את, ולכל החברים וידידים, ובשמחות, מדרשות 

 דולות ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקהיל קהלות בכל שבת ושבתה עשה לך קהלות ג"אמר הקב
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  יהושע  מפני  מה  מערבין ר"א:    ירושלמיתלמוד)  ז
מתוך  כך  עשו  שלום ...  שלוםבחצירות  מפני  דרכי  

  דרכי  נועם  וכל  נתיבותיה דרכיה"הדא  הוא  דכתיב  
 )ב" הג"ירושלמי עירובין פ". (שלום

  כדי  שיבאו –  דרכי  שלום  מפני:  "  העדהובקרבן
  ידי  עירוב כולם נחשבים שעללדבר  זה  עם  זה  גם  

 ".כאיש אחד

של  התורה  דרכי  נועם  וכל '  דרכי:    משהובפני
  דברי  סופרים  שהן והן'  היוצאים  מדרכי'  נתיבותי

 .גורמים שלום' נתיבות לדרכי

דברים  צריך '  ג.):  שבת  לד  (במשנה:  שאילתות)  ח
  עם  חשכה שבת  לומר  בתוך  ביתו  ערב  אדם

מנא :  ובגמרא,  עשרתם  ערבתם  הדליקו  את  הנר
  כי וידעת"  אמר  קרא  לוי  יהושע  בן  ר"הני  מילי  א

 וכתב.  'וכו"  שלום  אהלך  ופקדת  נוך  ולא  תחטא
ואי  לא  מערבי  כיון  דלא  שרי '    פי–  השאילתות

  לא ואי,  ליכא  שלמא  בביתיה,  לטלטולי  מאניה
, י  ליכא  שלמא  בביתיהמדלקי  שרגא  ולא  מעשר

ופרשת בהעלותך סימן , ג"סשאילתות סימן . (ל"עכ
 )ב"קכ

את ,  "  את  אשר  יביאווהכינו:  "  שכל  טובמדרש)  ט
, אלא  את  אשר  יביאו,  נאמראשר  יאכלו  לא  

כלומר  יכינו  ביום  הששי  במבואות  ובחצרות תיקוני 
,   וצורת  פתחים  ועירבים  ושיתופיםוקורותלחיים  

ביאו  ביום  השבת  מרשות להתיר  להם  את  אשר  י
מדרש  שכל  טוב  פרשת  בשלח .  (ל"  עכלרשות

 )ד"עמוד רי

 מכאן"    את  אשר  יביאווהכינו:  "  לקח  טובמדרש)  י
שיערב  אדם  בשבת ,    התורהמןלעירובי  חצירות  

כדי  שיטלטל  מבית  לחצר ,  בפת  או  בשום  מאכל
מדרש  לקח  טוב  פרשת .  (ל"עכומחצר  לחצר  

 )בשלח


